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РЕАЛIЗАЦIЯ ПРИНЦИПУ НАОЧНОСТI З МЕТОЮ
ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ НА УРОКАХ

СТЕРЕОМЕТРIЇ

Стаття присвячена дослiдженню проблеми використання наочностi з метою формування
просторових уявлень учнiв. Розглянуто наочнi засоби, якi можуть бути використанi на
уроках стереометрiї, розроблено методичнi рекомендацiї щодо їх використання.

Ключовi слова: принцип наочностi, просторовi уявлення.

Вступ
Одним з найважливiших завдань викладання геометрiї в школi є форму-

вання i розвиток в учнiв просторових уявлень, а також здiбностi та вмiння
виконувати операцiї над просторовими об’єктами. Досягнення цiєї мети ва-
жливо не тiльки для тих учнiв, якi в подальшому присвятять себе тим чи
iншим технiчним професiям, але й для тих, хто вибере iншi спецiальностi.

Слабкий розвиток просторових уявлень дає о собi знати вже в школi,
ускладнюючи вивчення ряду шкiльних предметiв, а в дiяльностi дорослої
людини вiн iнодi виявляється причиною багатьох невдач.

Проблему формування i розвитку просторової уяви дослiджували вi-
домi психологи Б.Г. Ананьєв, Л.Л. Гурова, I.Я. Каплунович, Г.I. Лернер,
Б.Ф. Ломов, Ф.Н. Шемякiн, I.С. Якиманська та iншi; методисти-математики
О.М. Астряб, Р.В. Гангнус, В.О. Далiнгер, Н.Ф. Четверухiн та iншi. Одним
iз найефективнiших засобiв розвитку просторових уявлень учнiв є викори-
стання наочностi. Принцип наочностi в навчаннi дослiджувався в працях
класикiв педагогiчної думки Я. Коменського, Й. Песталоццi, А. Дiстервега,
К.Д. Ушинського та iнших.

Сучасними педагогами обґрунтована необхiднiсть використання принци-
пу наочностi на всiх етапах процесу навчання: при поясненнi нового матерiа-
лу, при закрiпленнi знань, формуваннi вмiнь i навичок, при виконаннi дома-
шнiх завдань, при контролi засвоєння навчального матерiалу. З розвитком iн-
формацiйних технологiй, зокрема, персонального комп’ютеру вiдкриваються
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новi можливостi використання наочностi, тому проблема розробки наочностi
залишається актуальною на сьогоднiшнiй день.

Основна частина
На основi чуттєвого пiзнання заданих просторових спiввiдношень за до-

помогою складної системи розумових дiй людина створює новi просторовi
образи i висловлює їх в словеснiй чи графiчнiй формi (у виглядi схем, кре-
слень, малюнкiв, ескiзiв). Це досягається спецiальною дiяльнiстю просторово-
го уявлення, що забезпечує сприйняття заданих просторових спiввiдношень,
їх уявну переробку (перетворення) i створення на цiй основi нових просто-
рових образiв. Наочнiсть сприяє формуванню образу, а отже i просторовим
уявленням.

У звичайному, побутовому значеннi слово «наочний» означає такий, яко-
го можна побачити, тобто одержати зорове сприймання. Однак в педагогiцi
наочне розумiється таким, що у складному об’єктi ми можемо виокремити,
видiлити простi елементи, кожен з яких для нас є певним первинним чуттє-
вим образом. Тодi предмет ми розглядаємо як певну сукупнiсть цих чуттєвих
елементiв [2, с. 101]. У психолого-педагогiчнiй лiтературi видiляють рiзнi ви-
ди наочностi, якi iстотно рiзняться своїм змiстом i створюють рiзнi умови для
виникнення образiв:

• Натуральнi (речовi) моделi та їх перспективнi зображення є простими
замiнниками реальних об’єктiв, з якими вони зберiгають повну схожiсть.
Наочний характер цих моделей проявляється в тому, що на їх основi ство-
рюються образи реальних об’єктiв, цiлком доступних безпосередньому
спостереженню.

• Умовнi графiчнi зображення на вiдмiну вiд натуральних (речових) моде-
лей сприяють передачi бiльш прихованих вiд безпосереднього сприйня-
ття властивостей дослiджуваного об’єкта. Звiльненi вiд конкретних «тi-
лесних» особливостей об’єкта, вони передають головним чином констру-
кцiю (будову) об’єкта, його геометричну форму, пропорцiї, просторове
положення його окремих частин.

• Знаковi моделi втрачають будь-який безпосереднiй зв’язок з зображу-
ваним об’єктом. Але це не означає, що знаковi моделi не наочнi. При їх
допомозi вiдтворюються в чуттєво-доступну, наочну форму рiзнi зв’язки
i вiдношення. [5, с. 33-36]

Проаналiзуємо засоби наочностi, що можуть бути використанi на уроках сте-
реометрiї:
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• В якостi наочностi можуть застосовуватися рiзноманiтнi макети гео-
метричних тiл (каркаснi, суцiльнi). Використання такої наочностi не
тiльки сприяє формуванню в учнiв образу того чи iншого геометричного
тiла, але й полегшує сприймання теоретичного матерiалу та розв’язання
задач (наприклад, вивчення взаємного розмiщення прямих у просторi
на каркасному макетi паралелепiпеда). Корисно залучати учнiв до ви-
готовлення макетiв. Так, у посiбнику В.I.Ковальова «Саморобнi наочнi
посiбники з математики» [2] наводяться креслення та розгортки много-
гранникiв i тiл обертання з детальними iнструкцiями щодо їх виготов-
лення. Альбом креслень має на метi надати допомогу вчителям матема-
тики та викладачам ручної працi в їх спiльнiй роботi по виготовленню
навчальних посiбникiв.

• Рисунок дає можливiсть учням правильно розв’язати задачу, зробити
певнi висновки щодо властивостей тих чи iнших просторових об’єктiв.
У процесi вивчення стереометрiї рисунок є одним iз засобiв засвоєн-
ня нового матерiалу, розвинення просторової уяви учнiв, i через це ду-
же важливо навчити їх вiльно i свiдомо виконувати рисунки геометрич-
них форм, ознайомити їх з ефективними способами виконання таких
рисункiв.

• Використання сучасних iнформацiйнi технологiї, зокрема комп’ютера,
дає можливiсть моделювати окремi процеси та ситуацiї, тобто значно
розширює можливостi використання принципу наочностi. На сьогоднi-
шнiй день iснує багато програмних засобiв для вивчення математики,
зокрема, стереометрiї. Серед них програми Microsoft PowerPoint, Maple,
MathCAD, Mathematika, Maxima, GeoGebra, GRAN-3D тощо.

На основi зазначених вище психолого-педагогiчних аспектiв можна видi-
лити наступнi методичнi рекомендацiї використання принципу наочностi для
формування просторових уявлень в курсi стереометрiї:

1. Використання наочностi на рiзних етапах навчального процесу. На
уроцi наочнi посiбники використовуються з рiзними цiлями: для озна-
йомлення з новим матерiалом, для закрiплення знань, умiнь, навичок,
для перевiрки їх засвоєння. На етапi викладення нового матерiалу на-
очнiсть служить опорою для усвiдомлення зв’язкiв мiж фактами, яви-
щами, а слово вчителя спонукає до спостереження i спрямовує учнiв на
осмислення, тлумачення зроблених спостережень. При узагальненнi, по-
втореннi вивченого, як правило, джерелом знання виступає розповiдь
вчителя, а наочнiсть виконує функцiю пiдтвердження, iлюстрацiї, кон-
кретизацiї. На етапi закрiплення знань, умiнь, навичок велике значення
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має свiдоме виконання учнями рисункiв, дослiдження взаємного розта-
шування елементiв цього рисунка, оскiльки це є важливою умовою пра-
вильно виконаного розв’язання задачi. Засоби наочностi можуть служи-
ти зоровою опорою при опитуваннi учнiв. Наприклад, використовуючи
вправи на готових кресленнях, вчитель заощаджує час, збiльшує обсяг
матерiалу, що розглядається на уроцi.

2. Поєднання рiзних видiв наочностi. Наприклад, якщо вивчається поня-
ття конуса, то в якостi наочностi може бути застосовано: 1) словесний
опис (визначення) цього поняття; 2) об’ємна модель конуса (каркасна або
суцiльна); 3) його розгортка; 4) зображення конуса або його розгортки
на дошцi, на паперi, на екранi тощо. Всi перерахованi об’єкти є моделя-
ми, з тiєї чи iншої сторони вiдбивають поняття конуса. Однак, готуючись
до конкретного уроку, вчитель вибирає тi з них, з якими легше органi-
зувати необхiдну роботу учнiв, тобто найбiльш простi в даний момент
для їх сприйняття. Якщо на уроцi передбачається почати знайомство з
поняттям конуса, то зручними виявляться об’ємнi зображення або зо-
браження на екранi. У процесi ж закрiплення цього поняття зрозумiлi
для сприйняття плоскi креслення або словеснi описи.

3. Рацiональне використання наочностi. Не треба зловживати наочними
засобами, оскiльки це може заважати сприйняттю навчального матерiа-
лу або, навiть, гальмувати розвиток абстрактного мислення. Наприклад,
презентацiя Microsoft PowerPoint, що мiстить зайвi деталi (яскравий фон,
колiр шрифту, iлюстрацiї) вiдволiкає увагу учнiв. Надмiрне використа-
ння макетiв геометричних тiл може привести до того, що учнi не спри-
йматимуть рисунки цих тiл.

4. Врахування особливостей зображення просторових об’єктiв на площи-
нi. Методисти-математики зауважують, що в шкiльнiй практицi немає
єдиного загальноприйнятого пiдходу до виконання рисункiв, бiльш того,
багато вчителiв придiляють цьому питанню мало уваги, вважаючи його
другорядним [3, с. 8]. Способи побудови зображуваної фiгури визначенi
властивостями паралельного проектування. Рельєфнiсть рисунка дося-
гається додержанням певних правил проведення рiзних лiнiй. Щоб по-
легшити учням використання теоретичного матерiалу пiд час розв’язува-
ння стереометричних задач, доцiльно елементи просторової фiгури, якi
є плоскими фiгурами, виносити на окремий рисунок. Труднощi виника-
ють не тiльки при сприйняттi зображення на паперi або на дошцi, але й
на екранi комп’ютера. Проте сучаснi iнформацiйнi засоби за допомогою
рухомих, динамiчних моделей (на вiдмiну вiд статичних рисункiв) дають
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можливiсть учням краще уявити, дослiдити певний об’єкт.
5. Залучення учнiв до виготовлення наочностi. Власноручно виготовле-

нi макети, моделi, рисунки сприяють кращому усвiдомленню, оскiльки
учнi досконало вивчають геометричнi тiла в процесi створення наочностi.
Корисною для вчителя математики та викладача ручної працi є книжка
В.I.Ковальова «Саморобнi наочнi посiбники з математики», де наводя-
ться креслення та розгортки многогранникiв i тiл обертання з детальни-
ми iнструкцiями щодо їх виготовлення [1]. Поряд з кресленнями моделей
складних конструкцiй, виготовлення яких можливе в шкiльних майстер-
нях з обробки металу i дерева, в альбомi є креслення розгорток геоме-
тричних тiл, якi можна зробити iз паперу. Певнi труднощi виникають
при розробцi учнями наочностi за допомогою комп’ютера. Учням дово-
диться не тiльки думати над запропонованим завданням, але й потрiбно
оволодiти навичками роботи з вiдповiдною комп’ютерною програмою.
Однак на сьогоднiшнiй день обґрунтована необхiднiсть навчання осно-
вам програмування, пiдготовки користувачiв ПК для розв’язання рiзних
прикладних задач.

Висновки
На основi аналiзу психолого-педагогiчної лiтератури розроблено методи-

чнi рекомендацiї щодо створення та використання рiзноманiтних видiв нао-
чностi (макетiв, рисункiв, ТЗН) при вивченнi курсу стереометрiї.
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